
SPELOVERZICHT:
In Florenza: The Card Game zijn de spelers de hoof-
den van de machtigste families in Florence tijdens de 
Renaissance periode. Ze proberen de beste artiesten 
in te huren om de monumenten van de stad te maken. 
Ondertussen kunnen ze gebouwen bouwen of zich 
aansluiten bij gildes om de macht van hun families te 
versterken of om meer grondstoffen of geld te krijgen. 
Om deze projecten af te werken, moeten ze de juiste 
combinatie van grondstoffen verzamelen.
Opmerking: Alle tekst en namen op de kaarten zijn in 
het Renaissance Italiaans geschreven en zijn enkel 
als decoratie bedoeld. Alle karakters in het spel stellen 
werkelijke personen voor die centrale figuren in de 
Italiaanse Renaissance waren.

220 STANDAARD KAARTEN WAARONDER:
SPELONDERDELEN:

27
MONUMENT-
KAARTEN

85
ARTIEST-
KAARTEN

17
LOCATIEKAARTEN

3 NAAMLOZE ARTIESTKAARTEN

86 GRONDSTOFKAARTEN WAARONDER:

76 FLORENZAKAARTEN WAARONDER:

 28
GELDKAARTEN (“FIORINI” - 8 
x 50, 16 x 100 EN 4 x 500)

1
KAPITEIN 
VAN HET 
VOLKKAART

1
ACTIE-INDICATIE 

KAART

4
FAMILIEKAARTEN

2
OVERZICHTS-

KAARTEN

9 RESIDENTIES 
(“ABITAZIONE”- PAARS)

13 WORKSHOPS 
(“BOTTEGA” - GEEL)

12 GILDES 
(“ARTE” -
ORANJE) 21

11
MARMER HOUT12

DISTRICT KERKEN 
(“CHIESA DI RIONE” 
- BLAUW)

                        12 
DISTRICT
GEBOUWEN 
(“EDIFICI DI
RIONE” - GRIJS)

BEELDHOUWERS 
IN GROEN

ARCHITECTEN
IN ROOD

SCHILDERS 
IN BLAUW

12
FAMILIE PALEIZEN 
(“PALAZZO DI 
FAMIGLIA” -
GROEN)

6  PRIESTERS 
(“PREDICATORE” - 

BRUIN)

METAAL

STOF

GOUD

SPECERIJ

110 KLEINE KAARTEN WAARONDER:
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SPELOPSTELLING:
• Verwijder Florenza kaarten, volgens het aantal 

spelers, die niet worden gebruikt: Alle kaarten met 
het “4” symbool bij 3 spelers. Alle kaarten met het 
“4” en “3+” symbool bij 2 spelers.

• Verdeel de resterende Florenza kaarten in drie 
stapels volgens de getallen op de kaarten. Schud 
elke stapel afzonderlijk en leg ze gedekt op tafel.

• Leg de 17 locatiekaarten, de 3 naamloze ar-
tiestkaarten, de grondstofkaarten en de geldkaarten 
op tafel zoals hieronder afgebeeld.

• Schud de monumentkaarten en leg ze gedekt op tafel. 
Trek willekeurig 7 monumentkaarten en leg ze in een 
rij volgens waarde, de hoogste waarde links en de 
laagste rechts. Indien kaarten dezelfde waarde hebben, 
leg ze dan in volgorde van trekken.

• Schud de artiestkaarten gedekt. Trek een aantal 
kaarten, volgens het aantal spelers, en leg ze vol-
gens type op tafel zonder ze om te draaien (zoals 
afgebeeld): 
►  2 spelers  6 Artiesten 
►  3 spelers  8 Artiesten 
►  4 spelers  10 Artiesten

Iedere speler kiest een familie en neemt het volgende:
• 1 Familiekaart (de achterkant van jouw kaart geeft een 

samenvatting van jouw inkomsten elke ronde weer)
• 300 Fiorini (geldkaarten)
• 1 Grondstofkaart van elke soort
• 5 Florenzakaarten, willekeurig van stapel I getrokken

Jouw Fiorini, grondstoffen en Florenzakaarten neem je op 
handen en hou je ten alle tijde geheim voor de andere 
spelers. Ten slotte wordt willekeurig een startspeler gekozen 
die de kapitein van het volkkaart, de actie-indicatie kaart en 
een samenvattingskaart krijgt.

KAART GEBRUIKT 
BIJ 3 OF MEER 
SPELERS

KAART ENKEL 
GEBRUIKT IN EEN 

SPEL MET 4 
SPELERS

FLORENZAKAART STAPELGETAL

F
IG

U
U

R
 1

F
IG

U
U

R
2

LOCATIEKAARTEN DIE GRONDSTOFFEN IN FIORINI OMVORMEN

LOCATIEKAARTEN DIE GRONDSTOFFEN PRODUCEREN

ARTIESTKAARTEN IN HET SPEL, OPGEDEELD PER TYPE (OM HET SPELEN TE VERGEMAKKELIJKEN)

R
ES

O
U

R
C

E 
C

A
R

D
 D

EC
K

S

ARTIEST-
KAARTEN

STAPEL
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HET SPELVERLOOP
Het spel verloopt over vijf rondes. Elke ronde is in 4 
fases opgedeeld. Alle spelers spelen elke fase volledig 
uit alvorens de volgende fase begint:

1. Trek Artiesten en Monumenten

2. Trek Florenzakaarten
3. Voer acties uit

a. Speel een Florenzakaart
b. Vervolledig een monument
c. Reserveer een monument
d. Reserveer een Artiest
e. Activeer een locatiekaart
f. Zend werkers uit
g. Ga naar de markt
h. Zoek naar inspiratie

4. Einde van de ronde
a. Leg kaarten af
b. Krijg inkomsten
c. Verkies de kapitein van het volk
d. Reset Locatiekaarten

Opm.: De eerste 2 fases worden tijdens de eerste ronde 
overgeslagen (uitgevoerd tijdens de spelopstelling).

FASE 1: TREK ARTIESTEN
EN MONUMENTEN

Belangrijk: Sla deze fase over tijdens de eerste ronde 
van het spel.Trek een aantal artiestkaarten volgens het 
aantal spelers:

•  2 spelers 6 Artiesten
•  3 spelers 8 Artiesten
•  4 spelers 10 Artiesten

Leg de kaarten zoals aangegeven in de 
afbeelding. Deze artiesten zullen voor 
gebruik beschikbaar zijn tot het einde van 
de ronde, waarna ze worden afgelegd en 
vervangen voor de volgende ronde. Draai 
daarna 5 monumentkaarten om en leg ze 
volgens waarde op tafel (hoogste waarde 
links - in trekvolgorde bij gelijkstand). 
Deze worden bij nog eventueel res-
terende kaarten van de vorige ronde ge-
voegd (zie Fase 4).

F
IO

R
IN

IK
A

A
R

T
 S

T
A

P
E

L
S

FLORENZA-
KAART STAPELS 
(OPGESPLITST 
EN GESCHUD)

NAAMLOZE ARTIESTEN NIEUWE 
KAPITEIN 
KAART

MONUMENT-
KAARTEN IN 
HET SPEL

MONUMENT-
KAART 

STAPEL
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FASE 2: TREK 
FLORENZAKAARTEN

Belangrijk: Sla deze fase over tijdens de eerste ronde 
van het spel.
Beginnend met de startspeler en daarna in klokwijzers-
zin, trekt iedere speler 4 Florenzakaarten plus 1 kaart 
voor elke Residentiekaart (paars) die voor hem ligt.
Hint: Je kan maximum 7 kaarten trekken op voor-
waarde dat je de Palagio, Casamento en Casa bezit.
De beschikbare Florenzakaarten wijzigen elke ronde:
Ronde 1: Enkel de kaarten in stapel I zijn beschikbaar.
Ronde 2: Schud alle kaarten van stapel II met

eventueel resterende van ronde 1
Ronde 3: Schud alle kaarten van stapel III met      

eventueel resterende van ronde 2.
Ronde 4: Schud de kaarten in de aflegstapel met  

resterende van ronde 3.
Ronde 5: Enkel de resterende kaarten van ronde 4 zijn 

beschikbaar.

FASE 3: VOER ACTIES UIT
Deze fase is de belangrijkste in Florenza: the Card 
Game.
Tijdens deze fase voeren de spelers om beurt acties uit, 
beginnen met de kapitein en verder in klokwijzerszin. De 
kapitein houdt het aantal uitgevoerde acties bij met de 
actie-indicatie kaart en de achterkant van de kapitein van 
het volkkaart. Iedere speler zal ten minste 4 acties uit-

voeren. Spelers die residenties (paars) of priesters
(bruin) hebben gespeeld, krijgen extra acties in deze 
volgorde: • Palagio
 • Casamento

• Casa
 • Predicatore

De Acties
In jouw beurt kan je één van deze 8 acties kiezen:

A. EEN FLORENZAKAART SPELEN
Je mag een Florenzakaart uit jouw hand spelen. Je moet 
alle grondstoffen en geld, aangegeven op de linkerkant 
van de kaart, betalen door deze kaarten terug in de 
voorraad te leggen. Indien je een familie paleis (groen) 
of district kerk (blauw) kaart speelt, moet je tevens een 
artiest inhuren (zoals uitgelegd bij “Artiesten inhuren”).

VOORBEELD

De speelvolgorde is ►Medici, ►Pazzi, ►Pitti en
daarna ►Strozzi. Medici heeft de kapitein van het 
volkkaart. Hij legt de actie-indicatie kaart erop net on-
der nummer 1. Medici heeft een Casamento gebouwd, 
Pazzi heeft een Palagio en een Predicatore, Pitti bezit 
een Casa en een Predicatore en Strozzi heeft een 
Casamento.

De fase wordt als volgt gespeeld:
a. Alle spelers voeren in speelvolgorde (Medici, 

Pazzi, Pitti, Strozzi) hun eerste actie uit.
b. Medici verplaatst de actie-indicatie kaart zodat 

het volgende nummer zichtbaar is.
c. Stappen a en b worden nog 3 keer herhaald tot-

dat Strozzi haar vierde actie heeft uitgevoerd.
d. Medici verplaatst de actie-indicatie kaart zodat 

de Palagio actie zichtbaar is. Enkel Pazzi mag 
hier een actie uitvoeren.

e. Medici verplaatst de actie-indicatie kaart 
zodat de Casamento actie zichtbaar is. Nu 
voeren Medici en Strozzi elk een actie in nor-
male speelvolgorde uit.

f. Medici verplaatst de actie-indicatie kaart om 
de Casa actie zichtbaar te maken. Enkel Pitti 
voert een actie uit.

g. Medici verplaatst de actie-indicatie kaart zodat 
de Predicatore actie zichtbaar is. Enkel Pazzi 
en Pitti voeren een actie in speelvolgorde uit.

h. Het einde van de actie fase. In de volgende 
ronde zullen de spelers extra Florenza 
kaarten trekken indien ze de Casa, 
Casamento en Palagio kaarten voor zich lig-
gen hebben. Predicatore kaarten geven geen 
extra kaarten.

SPEELVOLGORDE
(WILLEKEURIG GEKOZEN VOOR DIT VOORBEELD)

KOST OM DE 
KAART TE 
SPELEN: 

1 HOUT
2 MARMER
1 STOF

EFFECT  
VAN DE 
KAART

F
IG

U
U

R
 3

MEDICI VER-
PLAATST DE 
ACTIE-INDICATIE 
KAART OM HET 
VOLGENDE 
ACTIE NUMMER 
ZICHTBAAR TE 
MAKEN
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De Florenza kaart wordt open voor jou neer gelegd. De 
effecten van de kaart zijn aan de rechter kant op de 
kaart weergegeven:
• Indien de kaart jou inkomsten geeft (van een gele 

Workshop of paarse Residentie), krijg je dit op het 
einde van iedere ronde.

• Indien de kaart jou een extra actie geeft (van een 
paarse Residentie of bruine Priester), voer je deze uit 
nadat alle spelers hun normale acties hebben uitgevoerd 
(zoals aangegeven op de kapitein van het volkkaart).

• Indien de kaart jou extra Florenza kaarten laat trekken 
(paarse Residenties), trek je de kaart aan het begin 
van de ronde (beginnend vanaf de volgende ronde).

• Indien de kaart jou Prestige Punten geeft, krijg je deze 
op het einde van het spel (zie “Het spel winnen”).

•  De effecten van de gilde kaarten (oranje) zijn 
uitgelegd bij “Gilde Kaarten” op pagina 15.

Belangrijk: Je mag nooit 2 identieke Florenza kaarten 
spelen. Je kan nooit 2 kaarten van dezelfde soort met 
dezelfde naam voor jou liggen hebben. Ook mag je nooit 
meer dan 1 Priester kaart (bruin) voor jou hebben liggen.

Artiesten inhuren
Om sommige Florenza kaarten te kunnen spelen of om 
een Monument af te werken, moet je een artiest “inhuren”. 
Iedere kaart die een artiest vereist, zal 1 of meer types 
artiesten weergeven die het project kunnen afwerken. 
Je hebt slechts 1 artiest nodig om de kaart te spelen 
maar deze moet 1 van de types artiesten aangegeven 
op de kaart zijn. Er zijn 3 types artiesten:

De achterkant van de artiest geeft het bereik van Prestige 
Punten die je zou kunnen verdienen voor het gebruik 
van de artiest weer, alsook de kost die je moet betalen 
om hem in te huren. Nadat je betaald hebt om de arti-
est in te huren en het project afgewerkt hebt, draai je 
de artiestkaart om. De voorkant van de kaart geeft het 
aantal Prestige Punten weer die je verdiend hebt met 
deze artiest.
Je kan ook een naamloze artiest inhuren indien die   
artiestkaart nog open ligt (en dus niemand deze ronde 
de artiest al heeft ingehuurd). Je krijgt geen Prestige

Punten maar je betaalt slechts 50 Fiorini. Nadat je een 
naamloze artiest hebt ingehuurd, draai de de kaart om (ze 
wordt terug open gelegd op het einde van de ronde).

B. EEN MONUMENT AFWERKEN
Je kan één van de monumenten afwerken die in het 
midden van de tafel liggen of die je tijdens een eerdere 
beurt gereserveerd hebt (zie hieronder).
Een monument werk je af door de vereiste grondstoffen 
en Fiorini (zoals weergegevn op de kaart) te betalen en 
daarna de kaart te nemen en voor jou te leggen. Je moet 
ook een artiest inhuren (zoals uitgelegd onder “Artiesten 
inhuren”). Je mag een naamloze artiest inhuren (indien 
beschikbaar).

C. EEN MONUMENT RESERVEREN
Je mag een monument reserveren om later af te 
werken. Neem 1 monumentkaart uit de beschikbare 
deze ronde en leg deze gedekt voor jou neer. Later kan 
je het monument afwerken door gebruik van een an-
dere actie. Indien je jouw gereserveerd monument voor 
het einde van het spel niet afwerkt, verlies je de op de 
kaart weergegeven Prestige Punten. Je mag zo veel 
monumenten reserveren als je zelf wilt (door telkens 1 
actie per reservatie te spenderen) en je mag andere 
monumenten afwerken voordat je jouw gereserveerde 
afwerkt.
Hint: Een monument reserveren en later afwerken kost 
2 afzonderlijke acties!

D. EEN ARTIEST RESERVEREN
Je mag ook artiestkaarten reserveren (maar geen naam-
loze artiesten). Neem 1 artiestkaart uit de beschikbare 
deze ronde en leg deze voor jou zonder te hebben 
omgedraaid of naar de andere kant te hebben gekeken.
Later kan je die artiest inhuren om een kaart te spelen 
of een monument af te werken dat een artiest vereist. 
Je moet de kost van de artiest betalen op het moment 
dat je hem gebruikt.
Indien je jouw gereserveerde artiest voor het einde van 
het spel niet gebruikt, verlies je de op de kaart 
weergegeven Prestige Punten.
Je mag zo veel artiesten reserveren als je zelf wilt 
(door telkens 1 actie per reservatie te spenderen).

EFFECT  OF 
THE CARD

KOST OM DE 
KAART TE 
SPELEN: 

1 MARMER
1 METAAL
50 FIORINI

KAART VEREIST 
OOK EEN
ARCHITECT OF 
BEELDHOUWER

ACHTERKANT

VOORKANT

ER ZIJN VIER 
KAARTEN MET 

GIAMBOLOGNA OP.
DRIE ERVAN 
HEBBEN EEN 

WAARDE 2, EEN 
HEEFT EEN 
WAARDE 3.

ER ZIJN TWEE KAARTEN MET GIULIO ROMANO OP. 
BEIDEN HEBBEN DEZELFDE WAARDE (2).

FI
G

U
R

E 
3

SCHILDER BEELD-
HOUWER

ARCHITECT

VOORBEELD

Strozzi is aan de beurt. Hij beslist een Palazzo di 
Famiglia: Fontana te spelen. De kaart kost 1 marmer, 1 
metaal en 50 Fiorini zoals weergegeven op de kaart. 
Hij betaalt de grondstoffen en geld uit zijn hand. Hij 
moet ook een architect of beeldhouwer inhuren. 
De enige keuzes deze ronde zijn Giulio Romano (een 
architect die 100 Fiorini kost) en Giambologna (een 
beeldhouwer die 100 Fiorini kost). Ze kosten beiden 
evenveel maar Giambologna kan mogelijks meer 
Prestige Punten opbrengen en dus kiest Strozzi hem. 
Hij betaalt 100 Fiorini en draait de artiestkaart om: hij 
krijgt 3 Prestige Punten! Gezien deze waarde in goud 
gedrukt staat, zien we dat dit het meesterwerk van 
Giambologna is - de meeste Prestige Punten die de 
artiest kan geven. (Meesterwerken hebben geen en-
kel speciaal effect op het spel, behalve dat de speler 
tevreden is van het werk van de artiest).
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E. EEN LOCATIEKAART ACTIVEREN
Je kan een locatiekaart (die open ligt in het midden van 
de tafel als volgt activeren:
• Boscaiuolo, Erbolaio, Fabbro, Lanaiuolo, Monte di 

Pietà of Picconiere: Draai de kaart om (naar 
gedekt) en neem de weergegeven gronstoffen uit 
de voorraad.

• Legnaiulo, Orafo, Ottonaio, Scarpellino, Speziale, 
of Tintore: Draai de kaart om (naar gedekt) en 
betaal de weergegeven grondstoffen om 200 
Fiorini uit de voorraad te nemen.

• Baratto: Draai de kaart om (naar gedekt) & wissel 1
grondstof in jouw hand voor een andere grondstof 
in de voorraad.

• Nieuwe kapitein: Neem de kaart en leg ze voor jou. 
Je wordt de startspeler in de volgende ronde.

F. ZEND WERKERS UIT
Neem 50 Fiorini uit de voorraad.

G. GA NAAR DE MARKT
Je mag slechts één van de volgende kiezen:

•   Verkoop 1 grondstof uit jouw hand aan de voorraad   
voor 100 Fiorini.

•   Koop 1 grondstof uit de voorraad voor 100 Fiorini.
•   Wissel 2 grondstoffen uit jouw hand voor 1 

grondstof uit de voorraad.
Tijdens een ronde mag je zo veel keer als je wenst 
naar de markt gaan, zolang je acties hebt.

H. ZOEKEN NAAR INSPIRATIE
Trek 1 Florenzakaart van de huidige stapel.
Belangrijk: Je mag deze actie niet kiezen als er geen 
kaarten meer in de stapel liggen!

FASE 4: EINDE VAN DE RONDE
Van zodra alle spelers hun acties voor de lopende 
ronde hebben uitgevoerd, eindigt de ronde. Je moet nu 
deze stappen in volgorde uitvoeren:

Stap a: Ongebruikte kaarten afleggen (je kan 
deze stap overslaan in ronde 5)
► Leg de in het midden van de tafel resterende 

monumentkaarten af behalve de 2 op het 
linkereinde van de rij (de hoogste waardes). In-
dien er nog slechts 2 of minder kaarten over zijn, 
blijven deze liggen. Anders worden de kaarten 
uit het spel genomen.

► Leg alle resterende artiestkaarten in het midden 
van de tafel af. Deze kaarten worden uit het spel 
genomen.

► Kies 1 Florenza kaart uit jouw hand die je voor 
de volgende ronde wil houden. Leg jouw andere 
Florenza kaarten af op de aflegstapel.

Stap b: Inkomsten krijgen

Iedere speler krijgt de basis inkomsten van zijn familie-
kaart:
• 1 Marmer grondstof
• 1 Hout grondstof
• 200 Fiorini
• 1 grondstof door de kapitein gekozen (dit kan 

nogmaals marmer of hout zijn) - alle spelers krij-
gen dezelfde grondstof.

Niet te vergeten: Je kan bijkomende inkomsten krijgen 
van Workshop- en Residentiekaarten die je afgewerkt 
hebt (zie pagina 16)!

Stap c: De kapitein van het volk verkiezen

Indien je de nieuwe kapitein nam tijdens de “voer acties 
uit” fase, wordt jij de kapitein van het volk. Leg de 
nieuwe kapitein kaart terug in het midden. Neem de 
kapitein van het volkkaart, de actie-indicatie kaart en de 
samenvattingskaart en leg deze allemaal voor jou.
Indien niemand de nieuwe kapitein kaart nam, ver-
schuift de taak van kapitein door naar de speler links 
van de huidige kapitein.
Belangrijk: Je moet de stappen van deze fase altijd in 
volgorde uitvoeren! De extra grondstoffen worden altijd 
door de kapitein gekozen alvorens een nieuwe kapitein 
te kiezen.

Stap d: Reset locatiekaarten 
(je kan deze stap overslaan in ronde 5)

Alle kaarten die naar gedekt werden gedraaid tijdens de 
ronde, met inbegrip van de naamloze artiesten, worden 
terug open gelegd.

HET SPEL WINNEN
Het spel eindigt op het einde van de vijfde ronde. 
Nadat de einde van een ronde fase is afgewerkt (je 
moet Stap b: Inkomsten krijgen en Stap c: De kapitein 
van het volk verkiezen, uitvoeren).
Hint: Als je de monumentkaarten tijdens fase 1 correct 
trekt, zal je de rondes niet moeten tellen. Deze stapel 
zal uitgeput zijn aan het begin van ronde 5.

FI
G

U
U

R
 4

DE SPELER 
ACTIVEERT EEN 
LOCATIEKAART

HIJ DRAAIT DEZE 
NAAR GEDEKT EN 
NEEMT DE WEER-
GEGEVEN GROND-
STOF

NIEUWE KAPITEIN: ALS 
DE NIEUWE KAPITEIN 
KAART NOG NIET UIT 
HET MIDDEN VAN DE 
TAFEL WERD GENOMEN, 
MAG JE DEZE NEMEN EN 
VOOR JOU LEGGEN.
JIJ WORDT DE 
STARTSPELER IN DE 
VOLGENDE RONDE.
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PRESTIGE PUNTEN BEHALEN

Van zodra het spel ten einde is, worden de punten 
geteld! Je krijgt Prestige Punten voor het volgende:
• Voor elk Monument, District Gebouw, Familie 

Paleis en District Kerk die je hebt afgewerkt:     
Je krijgt de op de kaart weergegeven punten.

• Voor iedere Artiest die je inhuurde om projecten af 
te werken: Je krijgt de op de kaart weergegeven 
punten.

• Voor elke complete set van 1 Familie Paleis 
(groen), 1 District Kerk (blauw) en 1 District 
Gebouw (grijs) dat je hebt afgewerkt: Je krijgt 5 
bonus punten.

• Voor elke Gilde kaart die je hebt gespeeld: Je krijgt 
punten zoals beschreven bij “Gilde Kaarten” op pa-
gina 16.

• Voor Grondstoffen in jouw hand: Je krijgt 4 punten 
als jij de meeste grondstofkaarten hebt, 2 punten als 
jij de tweede meeste hebt of 1 punt als jij de derde 
meeste hebt (zelfs als er minder dan 4 spelers zijn). 
Bij gelijkstand krijgen al deze spelers de punten.

• Voor Fiorini in jouw hand: Je krijgt 4 punten als jij de 
meeste munten bezit, 2 punten als jij de tweede 
meeste bezit of 1 punt als jij de derde meeste bezit 
(zelfs als er minder dan 4 spelers zijn). Bij gelijk-
stand krijgen al deze spelers de punten.

• Voor de kapitein van het volk: Je krijgt 1 punt als je 
de kapitein van het volk bent op het einde van het 
spel.

Je moet punten voor het volgende aftrekken:
• De waarde van elk gereserveerd monument dat je niet 

afgewerkt hebt.
• De waarde van iedere gereserveerde artiest die je             
niet ingehuurd hebt.

De speler met de meeste Prestige Punten is de winnaar!
In geval van een gelijkstand, is de winnaar de betrokken 
speler die het meest waardevolle kunstwerk heeft 
afgewerkt (dus elke kaart die het spelen van een artiest 
vereist). Hierin telt tevens de waarde van de artiest, die 
het gemaakt heeft, mee. Indien er dan nog steeds een 
gelijkstand is, wordt hun tweede meest waardevolle 
kunstwerk vergeleken, enz. 

GRONDSTOF LIMIETEN:
Tijdens het spel is het mogelijk (maar onwaarschijnlijk) 
dat er een type van grondstof of Fiorini niet meer 
beschikbaar is in de voorraad. Indien dat gebeurt, moet 
je de volgende regels volgen:
• Indien mogelijk moeten alle spelers hun munten 
“wisselen” in andere waardes, met inbegrip van 
uitwisselen van kaarten met andere spelers.
• Indien er van een type geen kaarten meer beschik-
baar zijn in de voorraad kan niemand er nog nemen 
(die inkomsten zijn verloren).
• Indien er niet genoeg kaarten zijn om iedereen de 
kaarten te geven die ze verdienen (bv inkomsten), dan 
worden ze in speelvolgorde uitgedeeld.
• De kapitein van het volk kan geen grondstof kiezen als 
extra inkomst indien er niet genoeg in de voorraad   
liggen om iedere speler er 1 te geven.

LEGENDE VAN DE SYMBOLEN

GILDE KAARTEN 
(ARTE KAARTEN)

Gilden zijn een belangrijk on-
derdeel van de strategie in het 
spel omdat ze jouw objectieven 
kunnen veranderen. Spelers zul-
len deze gemakkelijker begrijpen 
en gebruiken éénmaal ze de dy-
namiek van het spel hebben 
geleerd. Daarom raadt de 
ontwerper jou aan deze uit de 
stapel te verwijderen de eer-
ste keer je het spel speelt. 
Vanaf jouw tweede keer zou je 
ze zonder enig probleem moeten 
kunnen gebruiken.

GRONDSTOF: MARMER

GRONDSTOF: METAAL

GRONDSTOF: GOUD

EXTRA ACTIE

EEN EXTRA 
KAART 
TREKKEN

STAPEL I - STAPEL II - STAPEL III

KAPITEIN VAN 
HET VOLK

PRESTIGE PUNT

BEELD-
HOUWER

ARCHITECT SCHILDER

50, 100 EN 500 
FIORINI

GRONDSTOF: HOUT

GRONDSTOF: STOF

GRONDSTOF: SPECERIJ

ENKEL TE GEBRUIKEN 
IN EEN SPEL MET 3 OF 
4 SPELERS

ENKEL TE GEBRUIKEN 
IN EEN SPEL MET 4 
SPELERS
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■ ARTE DEI MERCATANTI 
HANDELAARS GILDE

Tijdens de Krijg inkomsten stap van 
de  Einde van de ronde fase krijg je 1 
extra grondstof naar jouw keuze uit de 
voorraad.

■ ARTE MAGGIORE
AMBACHTSLIEDEN GILDE

Op het einde van het spel krijg je 3 
Prestige Punten voor elke Workshop 
(geel) kaart die je hebt afgewerkt.

■ BOTTEGA D’ARTE
KUNST COLLEGE

Je krijgt een korting van 50 Fiorini bij 
het inhuren van om het even welk 
type Artiest, naamloze artiesten inbe-
grepen.

■ EDIFICATORE
MEESTER BOUWER

Je krijgt een korting van 50 Fiorini bij 
het betalen voor het afwerken van om 
het even welk  Monument.

■ MASTRO ARTISTA 
KUNSTBESCHERMER

Op het einde van het spel krijg je 5 
Prestige Punten voor elke volledige 
set van Architect, Schilder en Beeld-
houwer die je inhuurde.

■ PADRONE
LANDHEER

Op het einde van het spel krijg je 3 
Prestige Punten voor elke Residentie 
(paars) kaart die je hebt afgewerkt.

■ PROTETTORE 
ENGELBEWAARDER

Op het einde van het spel krijg je 3 
Prestige Punten voor elk Monument 
dat je hebt afgewerkt.

■ SIGNORE DE LO RIONE
HEER VAN HET DISTRICT

Op het einde van het spel krijg je 2 
Prestige Punten voor elke volledige 
set van Familie Paleis (groen), Dis-
trict Kerk (blauw) en District Gebouw 
(grijs) die je hebt afgewerkt.

INKOMSTENKAARTEN
■ RESIDENTIES
Bovenop de extra actie 
en Florenza kaart, geeft 
de Casamento en 
Palagio ook bijkomende 
Fiorini zoals 
weergegeven op de 
kaart.

■ WORKSHOPS
Alle Workshops geven 
bijkomende inkomsten, 
in Grondstoffen en/of 
Fiorini tijdens de inkom-
sten stap van Fase 4 
zoals weergegeven op 
de kaart.

STRATEGISCHE HINTS
Op het eerste zicht lijken de kaarten, die jou extra 
acties geven (de Residenties en Priesters), noodza-
kelijk om het spel te winnen of dat ze te goedkoop zijn.
Maar onze vele speltesters hebben aangetoond dat, 
alhoewel dit een veel gehoorde indruk is, het niet cor-
rect is. Deze kaarten zijn belangrijk maar garanderen 
niet de overwinning! 
Er zijn vele manieren om het spel te winnen - verschil-
lende strategieën en technieken - en je moet voortdurend 
cruciale beslissingen nemen. Er is niet één enkele 
winnende strategie en het “geluk bij het trekken” 
verzekert ook de overwinning niet. Je moet slim zijn en 
de kaarten in jouw hand goed beheren bij het zoeken 
naar de weg naar de overwinning!

Placentia Games wil iedereen bedanken die, op welke manier 
dan ook, ons geholpen heeft dit spel te maken. In het bijzonder 
Orizzonte degli Eventi, SlowGame, Ludoteca Galliatese en 
Andrea Chiarvesio, bovenop deze reeds in het spel vermeld.

Engelse regels door Mario Sacchi & William Niebling
Nederlandse vertaling door Arne De Cnodder & Nico Delobelle
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